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Bij de foto op de voorpagina:
Anton Eerdmans en Sander Huisman (basisschoolleerlingen van " De Bron" Ltit
Bolsward) waren op school geboeid geraakt door de technieklessen over molens en trokken erop uit op de Ir{ationale Molendag. Anton maakte toen deze mooie foto van "De
Rat" in lJlst. De sloop van schiphuizen is de molen buitengewoon ten goede gekomen.

Van de redactie
Op het moment dat U dit nummer onder ogen krijgt is de Nationale Molendag al weer verleden tijd. Zoals gebruikelijk deden weer heel wat molens en m«rlenaars mee met dit jaarlijks terugkerend evenement. Het is een dag om de molens ccns uitgebreid in het zonnetje
te zetten. Tevens geeft het de mogelijkheid de nodige molenpromotie te verwezenlijken.
Het mag eigenlijk niet zo zijn dat een molen alleen op die dag van het jaar draait. Uit een
ingezonden stuk van Fred Ralten kunnen we helaas opmaken dat hct nog wel tot de werke-

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Gild Fryske Mounders

lijkheid behoort.
Vanuit bestuurskringen vernamen we dat de samenvoeging van dc beide provinciale molenaarsgroepen goed verloopt. De sfeer is prima en men raakt al behoorlijk goed op elkaar
ingespeeld. Dit biedt perspectieven voor de toekomst.
Een opvallend gegeven is het eerste examen dat na de fusie van het Gild Fryske Mounders
en het Gilde van Vrijwillige Molenaars wordt gehouden op de korenmolen "De Hoop" te
Sumar. Drie kandidaten doen daar examen op 12 juni. In het volgende nummer komen we
hierop natuurlijk terug.
De Friese Molendag komt ook al weer in beeld. De organisatie heeft voor een bijzondere
opzet gekozen die afwijkt van voorgaande jaren. Ze roept in ieder geval alle belangstellenden op een kijkje te komen nemen op de drie geselecteerde molens. Zo zijn de molens van
Sloten en Woudsend interessante publiekstrekkers. Een buitenkansje is een bezoek aan de
in volle glorie herrezen spinnekop "Doris Mooltsje" bij Oudega. Dit pronkjuweel aan de
Oudegaaster Brekken maakt namelijk deel uit van de door de organisatie uitgezochte wiekendragers. Komt allen is dan ook het devies van de werkgroep die op een bijzonder brede
belangstelling hoopt.
Van bijzondere aard is een ingezonden artikel van Yolt IJzerman waarin hij de lezers als
het ware oproept na te denken over waar we als molenliefhebbers mee te maken hebben:
een discussiesttk over Molenbehoud of monumentenzorg dat kan uitnodigen tot het geven
van 'vlammende' reacties. "De Utskoat" stelt daarvoor graag de nodige ruimte beschikbaar.
Verder in dit nummer allerlei molennieuws, het tweede deel van "Over de grenzen" waarin

Het samengaan is cen feit
Op 26 maart j.l. vond in motel Nulde de laatste bcsprcking l)llirls lusscn dc besturen van
de beide gilden. Deze liep dusdanig voorspoedig dat rccrls halvcrwcgc tlc rvond de overeenkomst kon worden getekend. Reden tot gnrte vrcugtlc bi.j tlc uarrwczigcn cn tevens
reden om onmiddellijk een drankje te bestellen orn hct lrcrrgli.ikc li'it tc hcklinkcn.
Ik ben ervan overtuigd dat de blijdschap over hct totslurrtlkorrrt'n v:ur (lczc "l'rrsic" ook bij
tlic rru ccn nog
de meeste van jullie aanwezig zal zijn En ik wccl zckcr tlltl
Icrrrglroutlcndheid
wat aarzelende houding hebben na enige tijd van

Dick Bunskoeke een overzicht geeft van verplaatste molens, een verhaal uit "De

Knipseldoos" van Popke Timmermans over de Harlinger "Bazuin" en het eerste deel van
een drieluik over de molen(s) van de Aldeweister polder, geschreven door onze nieuwe
donateur Jan W. Dijkstra.

Tenslotte past in dit nummer een hartelijke gelukwens aan het adres van De
Hollandsche Molen, vereniging tot behoud van molens in Nederland. Reeds 75 jaar
lang heeft deze landelijke vereniging zich sterk gemaakt voor het molenbehoud. Toen
De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders nog niet bestonden was De Hollandsche
Molen al volop actief in Friesland. De uitgebreide correspondentie die bewaard is
gebleven duidt op een voorbeeldige inzet die provinciaal en regionaal navolging kreeg.
De Fryske Mole ging zich het lot van de molens in het Friese landschap aantrekken en
plaatselijk ontstonden tal van stichtingen die veel fraais van de grond kregen en dat
tot op de dag van vandaag koesteren. De Hollandsche Molen gaf in veel gevallen
vruchtbare aanzetten, maar moest ook wel kritiek incasseren. Toch weerhield het de
landelijke bestuurders er niet van om door te zetten. Gemeenten, polderbesturen en
stichtingen werden geadviseerd bij hun molenplannen en op het gebied van de biotoopbewaking werden belangrijke stappen gezet op weg naar een 'recht op maalwindbeleid'. We wensen de vereniging nog veel daadkracht en wijsheid, gericht op het
behoud van het meest karakteristieke monument van ons land, de windmolen!
Gerben D. Wijnja

. Voltl(tutt ltuttt'rt rlc ltt,s'ltt t'(n t,un het Gilde
(tt lt(l (liltl ()l) (l(' ltt.fl'1, ('.(1. (t('hterover. De
on(l( rl ('k(n i tt,q i,s' ((n .f'( i l.'l'i jd voor ko.ffie
tttt,l gcbrtk.

ook in bli.idsclral) /,al ovcrgaan.
Op de hierbi.i g";rlaatstc loto's zien jullie het
. Aandachtig kijkt Bas Kalkman toe grote gebeurcn viu) (lc ondcrtekening vereeuwigd. Het nicuwc aÍ'dclingsbestuur van
wanneer Roland Ros enkamp z'n
Friesland
hecli rccds cnige keren vergaderd en
handtekening zet onder de overeenik kan jullie vcrzckeren dat de sfeer uitstekend
komst.
is en dat er wccr vcel plannen op stapel staan.
Dus beste collega-molenaars, laten we hierbij afspreken dat wij met z'n allen in goede
samenwerking weer positief de schouders zetten onder het molengebeuren, zodat de
molens in Friesland nog tot in lengte van jaren zullen draaien.

Dirk
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Openbafe lessen
Zoals u wellicht uit de krant, op de radio, of misschien zelfs wel op TV heeft vemomen, hebben de leermeesters van het Gild Fryske Mounders in samenwerking met het bestuur op 9
april een openbare les gehouden op alle lesmolens in heel Friesland. De opkomst van
belangstellenden was buiten verwachting. Ongeveer 22 mensen vanuit de gehele provincie,
en zelfs van daarbuiten, hebben gereageerd. Enkelen hebben zelfs nog informatie gevraagd
nadat de openbare les reeds gehouden was. Van deze 22 mensen is er zeker een groot aantal
dat de opleiding ook daadwerkelijk zal gaan volgen. Op dit moment is nog niet precies
bekend hoeveel mensen, maar dat er nieuwe leerlingen bijgekomen is zeker.

Aangezien heel I 998 in het teken is komen te staan van de openbare lessen, worden deze
herhaald op 20juni en 26 september. Ook in de persberichtgeving voor de Nationale
Molendag is hier aandacht aan besteed. In het najaar, zo is de verwachting, zal het Friesch
Dagblad voor de tweede maal in samenwerking met de Stichting De Fryske Mole en het
Gild Fryske Mounders een monumentenbijlage uitgeven die huis aan huis verspreid zal gaan
worden. Naast de molens zullen ook andere monumenten in Friesland hierin onder de aandacht komen. Ook in deze bijlage zal er aandacht zijn voor de openbare lessen. Zoals de
plannen van het bestuur nu zijn, zal de openbare les een jaarlijks in september wederkerend
fenomeen gaan worden om onze hobby onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
Geslaagde leden Gild Fryske Mounders erkend bij Gilde van Vrijwillige Molenaars
Om verwarring te voorkomen over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking
het volgende:
De overeenkomst tussen de besturen GFM en GVM is ondertekend. Dit betekent dat de
samenwerking met ingang van I januari 1998 een feit is. Reeds geslaagde gezellen en molenaars worden binnenkort automatisch erkend als 'geslaagd lid' bij het GVM. Een verzoek
hiertoe is gedaan aan de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam. Wanneer De

Hollandsche Molen de afspraken die reeds in een overleg in december 1996 gemaakt zijn,
volgens verwachting bekrachtigt, zijn alle bij het GFM geslaagde leden landelijk erkend
molenaar.

In afwachting hiervan kan het nog voorkomen dat een reeds bij het GFM geslaagd lid die
zich aanmeldt als lid bij het GVM, wordt ingeschreven als leerling. Dit is een tijdelijke situatie, waarvoor wij uw begrip vragen.
Roland Rosenkamp

Zaterdag 26 september a.s.
Friese Molendag
Op zaterdag 26 september houden we weer een Friese Molendag voor alle collega's uit
alle windstreken. Molenaars, geslaagd of in opleiding, al of niet met aanhang en andere
molenvrienden zljn dan van harte welkom op een viertal molens in Friesland.

Hoewel we daarvoor eerst de Noord-Westhoek van Friesland op het oog hadden, hebben
we inmiddels onze plannen gewijzigd. Wat is er namelijk aan de hand?
Wel, om het samengaan van de beide Gilden te vieren, wil de Friese leermeestergroep
een bijeenkomst organiseren waarvoor alle instructeurs/leermeesters uit Friesland,
Groningen en Drenthe zullen worden uitgenodigd. Bij die ontvangst willen de Friese
leermeesters niet alleen graag kennismaken met hun collega's uit deze regio, maar ze
willen ook een presentatie houden van de tot nu gevolgde opleidingsmethode in
Friesland.
Na een uitvoerige uitleg willen zij een discussie mogelijk maken over alle facetten van de
molenaarsopleiding, om zodoende tevens op de hoogte te geraken van eventuele andere
methoden. Deze uitwisseling van kennis lijkt ons een goede zaak. In overleg met elkaar
hebben wij dan ook besloten om de Friese Molendag en de genoemde bijeenkomst van
instructeurs/leermeesters te combineren. Ook speelt het voornemen van het nieuwe Friese
afdelingsbestuur om tot meer samenwerking met de afdelingen Groningen en Drenthe te
komen bij dat besluit een rol.
De combinatie van beide gebeurtenissen betekent echter wel dat wij onze keuze ditjaar
moeten laten vallen op molens waarvan er één in ieder geval dusdanige faciliteiten kan
bieden, dat een grote groep molenaars op gepaste wijze kan worden ontvangen. En dat is
zeker het geval bij de zaagmolen in Woudsend (FM I l6). In het naastgelegen molenhuis
zijn uitgebreide mogelijkheden aanwezig voor een goede ontvangst en verzorging!
De andere te bezoeken molens moeten vanzelfsprekend in de naaste omgeving van
Woudsend liggen, zodat de keuze gevallen is op de korenmolen "'t Lam" in Woudsend
(FM I l5), de korenmolen in Sloten (FM 120) en de spinnekop "Doris Mooltsje" bij
Oudega (FM 148). Deze molen is dan inmiddels weer opgehouwd.
Alle instructeurs/leermeesters in Groningen, Drenthe en F'riesland zullen t.z.t. schriftelijk
een persoonlijke uitnodiging van de Friese leermeestersgroep en het molendag-comité
ontvangen. In die brief zullen nadere bijzonderheden omtrent de dag zijn opgenomen.
De opname van dit artikel in de Gildebrief en De Utskoat geldt als uitnodiging voor
alle andere molenaars en belangstellenden.
Wij nemen aan dat alle bezoekers van de Friese Molendag, wij hopen dat het er heel veel
zullen zijn, de molens in Woudsend en de molen in Sloten gemakkelijk weten te vinden.
In die molens zullen wij routekaartjes klaarleggen waarop de weg naar het "Doris

Mooltsje" duidelijk staat aangegeven.
Tot slot van dit epistel kunnen wij nog mededelen dat de leermeesters/instructeursgroep
in Friesland van plan is om op de 26-ste september tevens weer een "openbare lesdag" te
organiseren. Hieraan zal t.z.t. via de media voldoende bekendheid worden gegeven.
Instructeurs, leermeesters, molenaars, molenaars in opleiding, aanhang, molenvrienden
en andere belangstellenden, pak nu s.v.p. je agenda en noteer bij

zaterdag 26 september "OP NAAR FRIESLAND!!!"

Jullie zijn welkom vanaf 10.00 uur. Jullie hoeven geen koffie mee te nemen en nauwelijks brood.
Mede namens de Friese leermeestergroep
en het Friese Molendagcomité
Betty en Dirk

De Hollandsche Molen in actie voor
de Steenhuistermolen
In het jubileumjaar van De Hollandsche Molen liet de vereniging weten zich sterk te willen maken voor een viertal molens in Nederland, één in elke windstreek. Vier projecten
als symbool van de vier wieken van de molen. De vereniging maakte dit bekend in haar
kleurrijke vijftigste nummer van het kwartaalblad MOLENS.
Een van de uitverkoren molens is onze eigen "Steenhuistermolen" bij Stiens (FM nr.32).
Al jarenlang staat de molen er met zijn ene buitenroede wat troosteloos bij. Geld voor
een nieuwe binnenroede is voorlopig niet beschikbaar gesteld, maar de inzet van De
Hollandsche Molen maakt het mogelijk dit karakteristieke molentje in het prachtige
weide- en landbouwlandschap spoedig weer in volle glorie te kunnen aanschouwen.
"Met het behoud van deze

prachtig gelegen molen
kan een typisch Fries cultuurlands chap b ehoude n
blijv en. Stichting De

Molen "VijÍltuizen" te Hallum
Op 7 april 1998 heeft de gemeente Ferwerderadeel een monumcntenvergunning afgegeven voor het verplaatsen van deze molen naar Burgwerd. Ti.ldcns het laatste overleg met
de gemeente op 24 maarÍ 1998 is afgesproken dat "parti.lcn zich zullen neerleggen bij de
verplaatsing". Voorts is in de vergunning opgenonrcn dat hclanghcbbenden binnen 6
weken na de bekendmaking een bezwaarschrift kunncn insturcn bij B.& W. Inmiddels is
er tenminste I bezwaarschrift bij de gemeente ingcdie nd.

Begin mei heeft rietdekker J. v.d. Zee uit Birdaard de kap van tlczc rn«rlen voorzien van
een nieuw rietdek. Hiermee is het inlekken verleden tijd.
Beschikkingen Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeisl
Er zijn subsidie toezeggingen verleend voor:

Molen in haar blad.

f

a. De Poldermolen Baburen te ïjerkwerd voor
19.715,-; b. Dc Bcintcnrapoldermolen te
Westergeest voor 21.177,-; c. De Eendracht te Kimswerd voor ./' 55.0lt),
Deze molens zijn alle in gemeenten gelegen die de rentekosten van vrxrr-l'inanciering niet

Voor het project is een
bedrag van 34.000 gulden
nodig. Op 22 mei mochten

f

de heer en

mevrouw
Cramer, die ter gelegenheid van de officiële jubi-

vergoeden (Wunseradiel en Kollumerland) zodat de restauralics nict ccrder dan in het
jaar 2OO2 kunnen worden uitgevoerd.

leumviering van De
Hollandsche Molen in

Jaarrekening 1997
De penningmeester heeft de jaarrekening opgesteld en deze is op I 3 mei door het bestuur
is goedgekeurd. In het afgelopenjaar werd aan restauraties en onderhoud aan de molens
van de stichting een bedrag van / 581.825,- verwerkt. Dejaarrekening sloot met een
positief saldo van f 7660.-.

Wijk bij Duurstede gehuld
waren in Fries kostuum,
voor De Fryske Mole een
cheque in ontvangst nemen. Deze werd overhan-

Nieuwe Molenfolder

digd door Z.K.H. Prins
Claus der Nederlanden.

In het volgende nummer
hopen we hierop nader
terug te komen.

'

De Steenhuistermolen staat nog vleugellum in het veld
bij Stiens, maar binnenkorÍ is hicr w(ar (.,en.fraaie vierwieker te bewonderen (foto: Antlré Crumcr).
Gcrbcn D. Wi.inia

4,U

"De Fryske Mole"

Molen "De Phenix" te Marrum

Fryske Mole verdient
daarbij alle steun" zo
schrijft De Hollandsche

la

NIEUWS VAN DE STICHTING

Reeds enige tijd zijn onze molenfolders "uitgegeven". Omdat de stichting op l3 juni op
de Historische Dag te Franeker aanwezig wilde zijn met een stand en folders werd besloten tot het maken van een nieuwe folder. Deze wordt gedrukt in kleur op A4 formaat en
omvat 4 pagina's. Op de voorpagina staat de Bullemolen te Lekkum. Op het binnenblad
zijn alle 42 molens van de stichting vermeld ter grootte van 3,5 x2,5 cm met een kaartje
van Friesland waar de molens zijn te vinden. Op de achterpagina staat de nodige tekst

met enkele typen molens welke in dit gewest voorkomen. Ook aan verzamelaars is
gedacht want wil men zich als donateur opgeven dan kan dat middels een ingesloten
kaartje zodat niet een stuk uit de folder moet worden geknipt.

9

gens oude methodes. Dus met de traditionele landbouwwerktuigen, de verwerking
in de windkorenmolen en tot slot het eindtraject bij de ambachtelijke bakker. De
tentoonstelling is op zaterdagen te bezichtigen van 9.00 tot 14.00 uur.

Kort Fries Molennieuws
De nummers voor de nieuwties verwijzen naar de inventarisqtie van *Friese
Molens"- Een nummer met iter (*) vörwijst naar het boek "I)e Windmotor als

84.

p-oldelgemaal in Friesland". Biidragtn ,ob, deze rubrie:k gr"àg schrifteiUí
aan
de redactie.

Mededelingen voor deze rubriek worden door de redactie
met belangstelling ontvangen
4.

Molen "de Hoop" te Holwerd is een expositie over de vlasteelt rijker. Dit naar aanleiding van de succesvolle tentoonstelling over het kneppeljen met dorsvlegels, over
het zaaien, maaien en malen van graan die vorig jaar op cle Nationale Molendag
werd Yerzorgd. In samenwerking met molenaar Sije Hoekstra heeft de museumcommissie nagedacht over een vervolg en dat werd dus de vlasteelt. Middels foto,s,
tekeningen, teksten, en videobeelden wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in dezen. Op de laatste Nationale Molendag werden demonstraties gegeven
van
het repelen waarbij de vlasknoppen van de stengels werden verwij«lerd. Voor basisschoolleerlingen was er een kleurwedstrijd georganiseerd. Een goede manier om
ook de kinderen bij de molens te betrekken !

46.

De gemeente Achtkarspelen heeft voor de komende vijftien jaar woningbouw
gepland rond de molen brj de ijsbaan. Het gebied wordt daarbij aangeduid als
kwaliteitslocatie voor vrijstaande woningen op grote kavels. Wethouder Van der Veen wil
de oude monumentale molen inpassen in de nieuwe woonwijk. Eventueel zrjner
alternatieve locaties voorhanden, maar volgens de wethouder dient daarbij in ogenschouw te worden genomen dat de molen niet in meer in bedrijf is en dus niet aftrankelijk is van windvang. Er is voor de biotoopwacht hier nog heel wat uit te leggen.
De Hollandsche Molen is in ieder geval niet gelukkig met het voorontwerp-structuurplan.Zie ook het ingezonden stuk van Fred Ralten. Inmiddels heeft het nieuwe
college van Achtkarspelen de omstreden plannen in heroverweging genomen.
Volgens "de feanster" van 7 aprilj.l. heeft een groot deel van de bevolki ngzich,
samen met tal van organisaties, verzet tegen de woningbouw op de ijsbaan.

59.

De Camminghabuursterpoldermolen in Leeuwarden is illegaal door de gemeente
gesloopt. Er schijnt een bestemming gevonden te zijn voor de restanten van het
ver-

koolde achtkant, maar op het moment van dit schrijven konden we daarover nog

Jarenlang heeft de "Pankoekstermolen" het moeten doen met een staartbalk,
gemaakt van tjzeren profielbalken. Binnenkort zal deze vernieuwd worden in origineel hout!

102. Het bestuur

van de lJlster houtzaagmolen "De Rat" wil met behulp van haar vrijwilligers de molen een forse opknapbeurt geven. Een eerste aanzet is gegeven met de
sloop van de beeldbelemmerende schiphuizen naast de molenkolk. Het is alsof
Friesland een heel nieuwe molen erbij heeft gekregen. De sloop heeft geleid tot een
fantastische verbetering! Verder zal in de komende tijd gewerkt worden aan de
bouw van een geheel nieuwe kap. Ook de stelling komt door eigenhandige aanpak
voor vernieuwing in aanmerking. De molen kan het benodigde hout zelf zagen,
waarna het restauratieproces op de molenwerf zal plaatsvinden. De stichting hoop
op die manier extra publiek te trekken dat het herstel op de voet kan volgen. Deze
zomer zal met dit project begonnen worden. De stelling zal eerst aan bod komen. De
kap komt in een later stadium aan de beurt. De oude kap is eigenlijk te klein en
molenkenners hebben altijd wel gezien dat het niet staat. We zijn benieuwd.

113.

Na het rigoureus snoeien van een oude wilg bij "Penninga's Molen" te Joure werd
door een bomenvriendin in de pen geklommen. Er werd gesproken van 'boom vandalisme' , maar de molenaars weten wel beter. De biotoop is hier in de afgelopen
jaren drastisch gewijzigd en dat is niet in het voordeel van de eens zolandelijk gelegen korenmolen. Jaren geleden konden we de molen nog op een super-8 film zten
tijdens een vergadering van het Gild. Wat was er toen nog een ruimte rond de
molen. Jammer is het dan ook dat de schrijfster van het ingezonden stuk die periode
niet even in herinnering brengt. Ten behoeve van de woonwijk "Skipsl eat" zijn er
heel wat groenvoorzieningen getroffen die de molen ook bepaald geen goed hebben
gedaan. En dan zeuren over één boom? De molen is in ieder geval weer wat beter in
beeld gekomen en heeft minder windbelemmering en dat is winst.

137. De in restauratie

zijnde korenmolen in De Blesse krijgt misschien weer een houten
bovenas. Dat zou trouwens uniek zljn omdat we geen grote korenmolen kennen die
dat ook heeft. Het gevluchtzal naar alle waarschijnlijkheid gecompleteerd worden
met de roeden van de Marssumer poldermolen . Deze poldermolen krijgt nieuwe
roeden.

geen ophelde.irg krijgen.

148. "Doris Mooltsje" bij Oudega
67.

De vrijwilligers van korenmolen "de Hoop" te Sumar hebben twee steenkranen in
eigen beheer vervaardigd. Er is tevens een expositie op de eerste zolcler ingericht.
Behalve dat er werktuigen zljn opgesteld is er ook een fototentoonstelling die het
thema heeft 'van graan tot meel' . Deze geeft een beeld van het productieproces
vol-

is op zaterdag l3 juni opgeleverd en feestelijk in
gebruik genomen. Een en ander is voor ons aanleiding er in een volgend nummer
uitgebreid op terug te komen. Op de Nationale Molendag konden we de molen al
weer met z'n wlekenkruis tegen de horizon zien pronken, een fraaie aanwinst aan de
Oudegaaster Brekken.

lt
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Korte terugblik op de
Nationale Molendag
Overal klonken opgetogen klanken over de Nationale Molendag. Voor de jubilerende
fietsdag was het ook een en al hosanna wat de klok sloeg. Maar liefst 250.000 liefhebbers, een record, waren in het zadel geklommen en dankzij het prachtige weer werd over
de wind nauwelijks geklaagd. Dankzij de bijdrage van Aeolus waren de molenaars eveneens in opperbeste stemming. Men kon zich nauwelijks een Nationale Molendag herinneren die de molenaars én de fietsers zo gunstig gezind was.
Molenaar Sjerp de Jong liet ons in zijn schrijven weten dat deze zonovergoten molendag

veel bezoek opleverde op de molens in zijn regio. Hij sprak yan "een stralende zon, een
goede temperatuur en eenfijne maalwind. Een gelukkige combinatie om langs molens te

fietsen. In Noord-Oost Fryslón waren de molens in Dokkum, Holwerd, Birdaard,
Surhuisterveen, Kollumerpomp, Sybrandahuis en Wanswerd van 10.00-16.00 uur (soms
17.00 uur) voor het publiek open".

Bartlehiemster Íietsroute
" De Bartlehiemster
fietsroute werd ook op 9 mei geopend. Door de bewegwijzering die
werd aangebracht is het ook mogelijk de fietsroute later af te leggen", aldus De Jong.
"Hierbij kunnen van soms dichtbij, soms veraf de molens in het open Friese landschap
worden ontdekt. Zoals de poldermolen "Victor" te Wanswerd, waar vijftig fietsers de
fietstocht onderbraken voor een bezichtiging van de molen."
Nog beter wordt men geattendeerd op de monumenten onderweg, als men een routekaart
voor / 2,50 koopt. Inlichringen bij de VVV Ferwerderadeel tel. 0518-411783.
"Molens zijn werkende monumenten welke levend gehouden worden, om te dienen als
leverancier van ambachtelijke producten. Dat bleek onder andere in Holwerd. In de stellingmolen "De Hoop" waren diverse activiteiten gewijd aan vlasbewerking. Dit trok op
de molendag honderdvijftig bezoekers. In Dokkum waren de molens op het stadsbolwerk
in bedrijf. Er kwamen 220bezoekers. In de molen "Zeldenrust" waren twintig vrijwilligers de gehele zaterdag in de weer met pannenkoeken bakken en het aanbieden van
natuurvoeding. De korenmolen "De Hoop" op het zuidelijk bolwerk had gedurende de
ochtend letterlijk aanloopproblemen. Door een verzakking van de kap bleek bij een zuidoostenwind dat de wieken de hoeken van de stelling raakten. Toen om twaalf uur de wind
naar het zuiden ruimde was dit euvel verholpen. Poldermolen "De Westermolen" te
Kollumerpomp kon ook weer zijn krachten tonen. Hier wisten in totaal22 bezoekers de
weg te vinden naar dit pronkjuweel."

Muonts te Iens voor het eerst van de paÍij
"De Edenser Molen" te Iens was een van de molens die dit jaar voor het eerst van de partij was. In een vorig nummer konden we al berichten dat deze muonts er weer fantastisch
bijstaat. Maar op de negende mei was het helemaal een lust deze prachtig gelegen boerenmolen in actie te kunnen zien. Vrijwillig molenaar Johan van der Zee had voor de

.

"De Edenser molen" is weer een pronkstuk in het weitlegebied tussen Bolsward en
Winsum.

nodige promotie gezorgd door in de omgeving stencils huis aan huis te verspreiden. De
uitnodiging om een kijkje te komen nemen werd in ieder geval begrepen. Hij had op de
molen zelfs meel van "'tLam" van Woudsend in de verkoop en bovendien had hij een
imker uitgenodigd die honing en bijenwas in de handel had. Met enthousiasme ontvingen
zij de bezoekers waaronder een oud-molenaar van de Hallumer molen, de heer Faber, die
zijn molenverleden uit de doeken deed. Het is altijd boeiend om mensen te horen verhalen over hun belevenissen uit de oude molentijd.
We namen traditiegetrouw ook even een kijkje in IJlst. Opvallend is het hier dat de
molen door de sloop van de schiphuizen een buitengewoon fraaie zichtlocatie heeft
gekregen. Voor de wal, in de balkenhaven, lag een skfftsje, op de sleephelling werd
accordeon gespeeld, achter de molen sleepten Belgen zware boomstammen uit het water,
er werd gesleept met de mallejan, er waren rondvaarten, rondritten met de paardenwagen

en natuurlijk werd er volop gezaagd. En dat was ook nu weer tot middernacht. Veel
molenvrienden troffen elkaar daar ook weer en dat is eveneens een goede traditie geworden. Zó mag een Nationale Molendag vaker zijn!
Gerben D. Wrlnj
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Over de grenzen (2)

dat hergebruik van achtkanten steeds meer voorkwam na 1850. Meestal kwam de molen
daarbij ofwel uit de buurt ofwel uit een stad met meerdere molens.

Hoewel er (helaas) geen enkele reactie is binnengekomen op het vorige artikel over
verplaatste molens, wil ik toch een poging wagen om verder te borduren op dit
thema.

Tot slot zou ik ook nog stilstaan bij bedrijfsmolens die vanuit Friesland naar elders zijn
overgeplaatst om daar een tweede leven te beginnen. Hoewel het verdwijnen van wind
als krachtbron voor bedrijven in Friesland later dan in Holland ir,zette, waren er altijd
nog gebieden waar dit nog later gebeurde. Kennelijk waren dat Overijssel en NoordBrabant, want daar hebben bijna alle bekende gevallen betrekking op.

Allereerst een aanvulling: bij de vanuit de Zaanstreek naar Friesland overgeplaatste
molen is nog vergeten de zaagmolen "de Eendracht", die in 1867 vanuit Zaandam-wz.
naar Franeker verhuisde. Aldaar werd dit de voorganger van zaagmolen "de Haan',, maar
met die molen ben ik bij een volgende thema aangeland.
Er werden ook binnen de provincie molens hergebruikt, zoveel zelÍ.s in de loop van de
negentiende en twintigste eeuw dat een compleet overzicht wel nooit meer te maken zal
zijn. Toch is het wellicht aardig om de nu bekende gegevens van cle bedrijfsmolens (van
poldermolens is mij, uitgezonderd de moderne tijd, minder bekend) eens op een rij te zetten. Daarbij zijn verplaatsingen binnen één plaats buiten beschouwing gelaten

plaats
Irnsum

jaar
zaagmolen
ll99
Heerenveen oliemolen het Fortuin
1805
Noordwolde korenmolen
1835
Appelscha korenmolen
1852
Hantumhuizen korenmolen de Roozeboom 1870
Twijtel
korenmolen
1870
Sneek
oliemolen
l87l

Harlingen, de Noordsche Hingst
Leeuwarden
Blesdijke, poldermolen
Oosterwolde, de Veenemolen
Leeuwarden
De Weper, poldermolen

Minnertsga
Oud-Beets
Suameer

Leeuwarden
BeetsteÍzwaag

Anjum
Franeker
Dokkum

welke molen

koren/pelmolen de Welkomst 1872
korenmolen
187 4
korenmolen
1882
koren/pelmolen de Eendracht 1889
zaagmolen de
zaagmolen de

Bergumerdam korenmolen

Twijtel
Wolvega
Marrum

Eestrum

Haan
1892
Ph(o)enix 1897
1905
1912

korenmolen
poldermolen de
poldermolen de
poldermolen

Gooyer
Phenix

1916
l9l1

l9l9

Makkum

poldermolen De

Makkinga
Koudum

korenmolen de v/ijerr
korenmolen de Vlijt

Weeren 1921
1925
1986

jaar
1852
1892

verplaatst naar

korenmolen
oliemolen Brouwersmolen
Heerenveen korenmolen de Hoop

1897
1898
1902
1911
l9l3

Groningen, later Coevorden
Nieuwleusen (Ov.)
Rosmalen (N.Br.)

Menaldum

I9I1

Leur (N.Br.)

plaats
Sneek

welke molen

volmolen
Heerenveen oliemolen het

Fortuin

onbekend, maar buiten Frl.

Hancate (Ov.), later Veenoord
(Dr.)

Dokkum
Balk
Drachten
Joure

Bock
koren/oliemolen de Vlijt
zaagmolen de

Dinther (N.Br.)

Oudleusen (Ov.), later Losser

(ov.)

afkomstig uit
korenmolen

Heerenveen, zaagmolen
de Onderneming

Kootstertille
Leeuwarden, oliemolen
Sneek, Hermina
Harlingen

. Menaldum, korenmolen van Dirk de Vries;
in 1917 door M.C. van Aspert, Heeswijk,

Dronrijp
Gorredijk
Noordwolde, korenmolen
Leeuwarden, zaagmolen

verplaatst naar Leur (N.Br.). De molen

stond 0,8 km ten zuidolsten van
o Prachten, korenmolen, ver-

Gonedijk, Jaap Sikkes

plaatst naar Rosmalen (fotocol-

korenmolen
Joure, koren/pelmolen
Wielinga-stam

lectie DMB).

Twijtel
Oppenhuizen, poldermolen

Nog sterker als bij de verplaatsingen vanuit de Zaanstreek naar Friesland blijkt ook hier

ke

rk.(fotocollectie

de

D M B ).

Van deze molens sneuvelden alle op één na: de oliemolen die eens van Leeuwarden naar
Heerenveen verhuisde (1805) en zijn derde leven in Hancate begon (1892), draait nog
steeds in het Drentse Veenoord (1916) als korenmolen. Daarmee is dit de enige mij
bekende "Fries om utens". Wie weet er meer?

DMB
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LIit de knipseldoos Ílr. 49
door: Popke Timmermans

Voor we doorgaan met een nieuw knipsel gaan we nog even terug naar Workum.
Door een of andere oorzaak is helaas de bronvermelding van het vorige knipsel niet
opgenomen. Het bewuste knipsel is afkomstig uit de Workumer Courant van 18
november 1997.
We verlaten nu Workum en vertrekken naar een andere Friese stad, namelijk
Harlingen of Harns. Wederom nemen we een knipsel uit een plaatselijke krant.

Laatste resten vAn molen
"De B azuin" verkocht

een herkenbaar stuk Harlingen.
De ijzeren as was er nog. Het gemeentebestuur vond het (terecht) zonde dat een

re stauratie van oude panden in
Harlingen, een zinvol doel. Dus, wat dat
betreft is het geld van de Bazuin goed

dergelijk onderdeel in een hoek lag

terecht gekomen.

opgeslagen. De gemeente Wijhe kon het
vitale deel goed gebruiken en vandaar
dat de as vorige week werd weggehaald.
Toch nog een goede bestemming met
een herinnering aan de Harlinger trots.

Achteraf kan men zich misschien afiragen of voormali ge geme entebe stuurde rs
hun uiterste best hebben gedaan om de

De op gehaalde f I 5.000 werd aan de
Hein Buismanstichting ge schonken.
Deze stichting houdt zich bezig met de

molen de Baz,uin te behouden

en

opnieuw op te bouwen. In ieder geval
zal in de herinnering van velen de molen
de Bazuin blijven voortleven. Die herin-

nering wordt gesteund door liedjes,
foto's en schilderijen. "

De eens zo mooi gelegen korenmolen "De Bazuin" moest op last van de Duitse bezetter
in 1943 worden afgebroken. Dit was de enige molen van Friesland, die in de Tweede
Wereldoorlog verloren gegaan is. Bij de bevrijding van Heerenveen op 14 en l5 april
1945 werd het zg. Tjongermolentje (onder Mildam-Oudeschoot) beschadigd. Verder hebben de Friese molens niet geleden in die donkere tijden.
We houden ons echter

" HARLIIIGEN. Vorige week woensdag
is de gietijzeren as van de Harlinger
molen De Bazuin weggehaald van het
terrein van gemeentewerken. De achthonderd kilo zware as was het restant
van wat ooit de trots van Harlingen was.
Het gemeentebestuur heeft besloten om

naar de terreinen van de gemeentelijke
reiniging terwijl de stenen gebruikt werden om in de oorlog beschadigde gebouwen te herstellen. De gietijzeren es verhuisde naar de opstctllen bij de gasfabriek.

oorlng, maar met die

het vitctle deel te verkopen aan

Intussen werd er een stichting De Molen
opgericht, die inzamelingen hield onder
de Harlinger bevolking met het doel de
Bazuin in oude glorie te herstellen. Een
bedrag van rond de f 15.000 werd opge-

voor ik verwijs naar
het boek van Tj.

de

gemeente Wijhe in Overijssel. In die
gemeente zal het bouwbedrijf Schakel
uit Exmorra een molen bouwen waarbij
rle as van De Bazuin gebruikt z,al gaan
worden. Een periode uit de geschiedenis
van Harlingen is daarmee ten einde

t bezíg met

de

van De B azurn, waar-

haald, voor die tijd, eind 40er jaren
begin 50er jaren, een heel bedrag.

gekomen.

De molen, veel bezongen, nageschilderd
en gefotogrc{eerd, was beeldbepalend
aan de Noordz,eedijk. Toen in de tweede
wereldoorlog de bezetter kwam moest zij

n ie

geschiedenis van de

De economische vooruitgang bleef echter niet uit. En toen duideli.jk werd dat

door de bouw van o.m. de Tsjerk
Hiddessluizen de Bazuin niet op haar

Severein (Molens in en
om Harlingen een rijke

historie. Harlingen
1990). Het gaat mij er
in hoofdzaak om, waar
de gietij zeren as van
deze molen gebleven
is.

Onlangs kreeg ik het

afgebroken worden omdat ze in het

stek zou terug kunnen keren en een

schootsveld van de kanonnen stond. De
molen werd afgebroken en in gedeelten
opge,rlagen bij de gemeentelijke visaf,slag. Na de oorlog moesten de delen
verhuizen in verbancl met uitbreidingsplannen van de a.fslag en de lrlBM aan
de Zuiderhctven. Het houtwerk verdween

ander markant punt in Harlingen niet te
bedenken viel, werd de wederopbouw op

. Harlingen, ntet de
krtrenmolen De
Ba:uitt is een yan

de lange baan geschoven. Intussen
lagen de houtdelen, wieken, raderen

De onsichtkunrt is irt

enz. in weer en wind op de terreinen van
de gemeentereiniging. Stukje bij beetje

h'íl.§ eett uilg,uye yott

verging de molen. Een triest einde van

cleze o.fbeeldingen.

1942 verzonden en
l,{V Boekhunclel ylt.
A. Lnnd E:n.
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tijdschrift Molinologie onder ogen, waarin een uitgebreid artikel staat over de molens in
de gemeente Wijhe, toegespitst op de korenmolen "De Vlijt" te Marle, naar aanleiding

De Aldeweister Moune

van de recente restauratie van deze molen. Oorspronkelijk was "De Vlijt" de oliemolen
"De Jonge" te Leeuwarden, staande aan de Harlinger Trekvaart, gebouwd in 1871 en verplaatst in 1887 naar Marle. Deze molen is thans eigendom van de stichting "De Wijhese
Molens". In Wijhe staat nog een molen die eigendom is van deze stichting, namelijk "De
Wijhese Molen" volgens het "Nederlandse Molenbestand". De schrijver Erik Tijman
duidt hem in Molinologie aan als: "De molen van Mentink", naar de laatste eigenaar G. J.
Mentink. Deze molen werd in 1703 gebouwd in opdracht van Coenraad Baron van
Dedem, die eveneens eigenaar was van de voorganger, waarschijnlijk een standerdmolen.
In l94l werd de molen onttakeld en in 1978 gerestaureerd door de firma Schakel en

Een terugblik op de geschiedenis van de "Àldeweister Moune" ofwel molen "De
Beschermer" waarvan nog een restant staat aan de P. G. Otterweg te Gersloot

door

)t

deel 1
lan W. Dijkstra

Voor het begin van de geschiedenis van deze molen moeten we teruggaan naar die van de

I

Oudewegster polder. Deze polder is

in

1776 aangelegd.

De Oudewegster polder vaak ook wel genoemd "De Polder aan de Oudeweg onder

Schrale.

Gersloot" op ongeveer 7 km ten noordoosten van Heerenveen, was ongeveer 163 ha groot.
In l9l6 werd het een waterschap, terwijl het in 1966 werd opgenomen in het grotere verband van "Boamferd" en is nu onderdeel van het waterschap "Boarn en Klif'.
In 1805 besluiten Martinus Bouricius van Idema, Marcus van Heloma en Dr. Simon Cocq
een "contract van scheiding en deeling", tussen de eigenaren van de polder aan de
Oudeweg onder Gersloot op te maken. De drie genoemde personen bezitten zelf of als
gelastigde van derden, de polder aan de Oudeweg. Door loting verkrijgt ieder ongeveer een
derde gedeelte van de polder.

In het artikel in Molinologie schrijft Erik Tijman onder andere:
"Bij de restauratie kreeg men de beschikking over een (veel te kleine) as uit een Friese
poldermolen. (Nadere gegevens momenteel niet bekend; uitvoerende van de restauratie
was Schakel en Schrale uit Exmorra). Deze doorboorde as heeft een lengte van slechts
iets meer dan vier meter. Op de as vinden we de volgende gegevens: L. I. Enthoven &
Co/ sHage Nr578 Anno 1870."
En zo is de bovenas van De Bazuin nog bewaard gebleven tot op heden. Maar onze
Friese wiekendrager is blijvend uit het stadsbeeld van Harlingen verdwenen. Gelukkig
zijn er nog vele ansichtkaarten bewaard gebleven.

Eind 1819 wordt een Administratie Boek door de Polder aan de Oudeweg onder Gersloot
aangeschaft, voor de volgende uitgave: " I ÍJ20 Junuarij I 2: Aan den Boekverkoper 5.
Hessels voor dit boek van administratie tlrie Nederlandsche guldens, vijf en twintig cents".
In dit boek wordt ook opgenomen: "de overeenkomst en InsÍructie voor den Directeur van
den dijk en waterstaat van de Polder aan de Oudeweg onder Gersloot. gemaakt bij de
gezamentlijke ingelanden van de Polder". De oorspronkelijke instructie is getekend op 22

Bronnen:
Harlinger Nieuwsblad 4 oktober 1978
Molinologie. Tijdschrift voor molenstudie. Nr. 8 1997.
Friese Molens. Leeuwarden 1995. p.7j (D. M. Bunskoeke)
Nederlands Molenbestand. Amsterdam 1997. loe druk.

oktober 1805. Voor copie conform, door K. Eekma en C. C. de Jong.
De eerst vermelde directeur uit het begin van de administratief vastgelegde tijd is "Jouke
Geles de Vries, huisman te fiallebird".

Popke TimmerÍnans , Heerenveen, mei 1998

In bovengenoemde instructie wordt onder aÍikel 9 genoemd:

ï

"Ten dien einde zullen de molenaars der beide molens onder zijne àrders staan. en derzelve moeten agtervolgen". Het is niet duidelijk of er dan reeds twee wind watermolens
bestaan of dat ze nog gebouwd moeten worden. Een topograÍïsche kaart van de gemeenten
Schoterland en Aengwirden, gemaakt in dejaren 182211823 geeft voor de Oudewegster
polder duidelijk land te zien, terwijl er om heen erg veel water is.
Dit versterkt het vermoeden dat er reeds lang een of meer molens in de polder waren. In
18 1 I worden er twee molens vermeld in de Polder van Gersloot. l)

In een vergadering van I november 1809 wordt de molen de Hersteller genoemd. Deze
onderstaande notulen (slechts één zín groot) zijn ook achteraf in het administratiebock
opgenomen.

"Op huiden den I November 1809, Extra ordinaris* vergadering in het Heeren Logement

l9
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werd z.g. "Dantsiger" gebruikt, grenenhout aangevoerd uit de havenstad Danzig
(Gdansk) en afkomstig uit het Poolse achterland. Dit hout had een goede naam, daar het

op't Heerenveen*, en fijn de gezamentlijke geintresseerden overeengekomen, dat tot algemeen profijt, en tot voorkoming van nutteloze en meerdere kosten. de dijk van de polder
aan de noordkant zal worden gelegd, dwars, over de zes mad van Claas Claases de Jong,
en over de derde halfmad* aan de polder bchoorende het welk dezelve C.C. de Jong bij
dezen accordeert, niet alleen, maar ook aanneemt en belooft, de dijk zo ver op zijn grond
komt, altijd te laten liggen in de geheele dijk van het agterste hek op de rnsterse polderdijk.
tot aan de molen de hersteller in behoorlijke staat, en zo als de gemeene polderdijk te
onderhouden, des daar voor genietende het vrije gebruik van voorschreven end dijk, gelijk
ook van de derde half mad hier voor gemeld, waarvoor hij echter 's jaarlijks in de massale
beurs* z.al moeten betalen tot pagt negen Caroli guldens* vijf stuivers, waarvan het eerste
jaar zal verschijnen op Mei I 8 I 1. "
De echte administratieve vastlegging met financiële gegevens begint pas in 1820. Als molenaars worden genoemd: A. J. Liemburg van de voorste molen en K. K. de Jong senior van
de achterste molen. De verdiensten bedragen respectievelijk l2O en 99 Nederlandsche guldens. "voor maalgeld van den I Januarij 1820 tot ultimo December I 820 ingesloten" . De
namen van de beide molens worden heel vaak door elkaar gehaald. Men spreekt over de
voorste molen, die het dichtst bij de doorgaande weg door AEngwirden staat en over de
achterste molen aan het einde van de polder. De molens worden ook respectievelijk aangeduid met "de Beschermer" en "de Hersteller", deze laatste ook wel buitenste of noordelijke
molen genoemd. In 1830 duikt voor de buitenste molen ook de naam Pijlmolen op. Om het
iets gecompliceerder te maken worden de namen Beschermer, en Hersteller ook heel vaak
nog door elkaar gehaald, soms zelfs in een verhandeling over één en dezelfde molen.
De namen Beschermer en Hersteller komen ook voor op de kaart van S. A. A. van Steensel
van der Aa, Landmeter bij het Kadaster, gemaakt in 1848.

Op een kaart van het 4e en 5e veendistrict staat aangegeven de te verplaatsen molen de
Hersteller naar de westpolderdijk, terwijl een gedrukt bestek spreekt over het verplaatsen
van de Beschermer naar de westlcant van de polder.

De molen "De Beschermer" had geen woongelegenheid. Mogelijk gold dit ook voor "De
Hersteller". De molenaar heeft in dat geval vlak bij deze molen gewoond. De molenaar van
de Hersteller of Pijlmolen, is namelijk met het gereed komen van de ringvaart (Hooivaart)
aan de noordzijde van het 4e Veendistrict in I 834, door het bestuur van het 4e en 5e veendistrict benoemd tot tol- of boomwachter. Deze tol bevond zich vlak bij de Pijlmolen.
Schepen of pramen die de tolboom passeerden moesten tol betalen.
Op de kaart van Van der Aa staat op 50 à 60 m westelijk van molen de Hersteller een klein
vierkantje getekend, wat mogelijk een woning voorstelt. De administratieboeken bevatten
veel interessante gegevens over de molens. Alhoewel de uitgaven niet even goed gedetailleerd zijn krijgen we toch een goed inzicht in bepaalde herstellingen, uitgevoerd over een
periode van bijvoorbeeld 3Ojaar (1822-1851).

Voor de beide molens is in totaal:

. ll

à 12 maal een roede vervangen.
Een roede werd gemaakt van grenenhout, uit één stuk ofeventueel met een las. Vaak

weinig kwasten bevatte. Een roedebalk kosttc inclusief zaagloon 85 à 95 gulden. Het verder bewerken en inbrengen vergde ongeveer 30 gulden.
De afmetingen van de buitenroede van de Be scherÍner waren: l9 El*, 2 palm* of 64
voet* zwaar I I en 14 duim* oude maat.

.
.

I

maal schroef en bak van de Hersteller vernie uwd cn n«rg

I

maal alleen de schroef.

I maal schroefen bak van de Beschermer venticuwd
Zie bijvoorbeeld het volgende gedeelte van tlc rckcningcn uit ltl3[l; betaald aan:
Dirk Elzinga, Mr. Timmerman te Gorredilk, v«xrr hct "tntrktn cn leverenvan eene nieuwe molen roede, schroef en bak, in de wxtrste nolcn tlt Ílcrstcl.ler" (voorste molen =
Beschermer), volgens aanbesteding uit de hantl d.cl. 7 April lta38 .f 413,23.
Elias Algra, molenmaker te Heerenveen, v«ror hct ()l)ncnrcrr cn cxamineren van evenge.noemde nieuwe roede, schroefen bak f4,-.
K.de Jong, opmaken bestek en tekening vtn tlc schrocl'cn hak cn molenroede, aan de
molen de Beschermer.

/

7,-.

P. Koumans Smeding, te Leeuwardcn. "14t,plttttl.tlt' trtlytrtentictr in de Leeuwarder
Courant nopens* de aanbesteding, vtur dc nitu'tt't, trkilotnxtlc lx'hrux,l'en bak" f 2,45.

.
.

Van beide molens is een keer een cikcn as vclvlngcn. lli.j tlic van de Beschermer werd
vermeld dat deze 18 voet was en 2 v«rct karrt'r', koslcrr van rlczc e iken balk Í 85,00.
Gemiddeld werden elk jaar 2 nicuwc tttolcnzcilcrr larrgcschali cn de oude gerepareerd en
getaand. Voor 2 molens waren cr in lotaal rlus tl zcilcn nodig. Een zeil had dan een
gemiddelde levensduur van 4 jaar.
(Twee nieuwe molenzeijlen wrn br':st srhiar dubbaltlnuds «'iiltloek groot 47 Ellen à 60
Ctn)
Rekeningen 1837; hetaakl aun:
H. Tieleman, Mr Zeilmaker ta Akkrum, v)egens reporoÍi( utm tle Molenzeilen en geleverd
touwwerk etc. vijJ' en veertig guldens acht en negentig Ccnts .l'45,98
L. van Diggelen, in de Schans, vragt van molen z.eilen, per schip heen en terug, naar
Alckrumf 0,35
Van Diggelen, wegens verschoten *vragt van 4 molcn-zsilen van Akkrum f 0,25
L.van Diggelen was logementhouder, herbergier in de Terbandsterschans (Heerenveen).

Yerklaring van benamingen: (*)
Carolus gulden

=

derde half
extra ordinaris
Heeren Logement

=
=
=
=

Kant

zilveren gulden van 20 stuivers, oorspronkelijk als gouden gulden
ingevoerd door Karel V, in 1526 in Friesland
de derde is half, dus twee en een half
buitengewoon
aan de Oude Koemarkt te Heerenveen
in het vierkant
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massale

beurs = gemeenschappelijk

nopens

verschoten

=
=

2t

Bij Koninklijk Besluit van 29 maart lSll zijn nieuwe maten in Nederland van kracht

gedragen kosten

betreffende
van verschieten, voorschieten

geworden waarbij de oude benamingen werden gehandhaafd, maar de afmetingen werden
gebaseerd op de meter.

Vaam

=
=
=
=

Vim of vijm

=

EI
maten en gewichten:

mad
pondemaat
pondemaat

=
=
=

Palm
mansmad of dagmad, wat
0,55ha

I

man in een dag kon maaien; = 1,5

Duim

O,3675ha

Roede:

Dekoningsroedeis3,9l2T8menderoedewordtverdeeldin l2voet; I voetis dan32,6cm

I

meter ( was 68,8 cm)

l0 cm (breedte handpalrn)

I cm (was ongeveer 25 tot 2J mm)
vadem; lengtc ccnhcirl oorspronkelijk gebaseerd op de afstand
overbrugd do«lr uitgcsprciclc handen, ongeveer 1 ,7 à 1,8 meter. In
het Engels geli.jk aiur (r l'cct = ltl2,tltl cm
(Fries - fynt), hrrcvcclhc:itl van h.v. I bos riet

(1 voet is 12 duim).
In de veenderij werd de vierkante roede gebruikt, groot: 14,825 m'dus I roede = 3,85 m.
Gaan we hier ook weer uit van 12 voet in de roede dan blijkt I voet ongeveer 32 08 cm te

zljn.
Voet:

Amsterdamse = 0,283 m(llduim)

Rijnlandse
Engelse

=
=

0,308 m (12 duim)
0,3M8m(12duim)

Om het nog complexer te maken is er nog de gestandaardiseerde voet van 30 cm.

. Foto van de kaart van de Oudewegsterpolder.
W at e r s c hap

sst

re ekarc

hief t e G orre dii k.

Deze kaart

uit lB4B is aanwezig in het

. Detail

van de kaart met links molen De Hersteller.

. Detail

van de kaart met ietsie rechts van het midden molen De Beschermer.

Wordt vervolgd
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Molensite ww'w'.mo1ens.n1 geopend
Staatssecretaris Nuis van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft tijdens de jaarvergadering van De Hollandsche Molen onlangs de Internetsite www molens.nl in gebruik
gesteld. Deze site van vereniging De Hollandsche Molen bevat informatie over molenactiviteiten die in Nederland plaats vinden. De vereniging is de eerste landelijke monumentenorganisatie met een eigen informatiekanaal via Internet. De Hollandsche Molen viert
dit jaar haar 75-jarig jubileum.

De Internetsite www.molens.nl past in het streven van De Hollandsche Molen om de
Nederlandse bevolking te informeren over molens en het molenbezoek te stimuleren De
vereniging hoopt hiermee het draagvlak voor het molenbehoud in Nederland te vergroten
In dit kader verschijnt begin april de tweede editie van de seizoenskrant NederlandMolenland met allerlei informatie over molenevenementen in den lande. De Internetsite
sluit hierop aan; in een later stadium wordt www.molens-nl uitgebreid met meer technische en inhoudelijke informatie.
Het grootste deel van de site www molens.nl wordt nu in beslag genomen door de pagina
Aktiviteiten. Deze is op zijn beurt weer onderverdeeld in drie pagina's. In de
Aktiviteitenkalender zijn chronologisch ruim 60 molenevenementen vermeld. De pagina
Molenmusea bevat informatie over een groot aantal molens met een vaste expositie. De
pagina Routes bevat informatie over fiets- en autoroutes langs molens. Door gebruik te
maken van een zoekfunctie kan op alle pagina's snel de gewenste informatie gevonden
worden
Naast de pagina Aktiviteiten kan de bezoeker van www molens nl algemene informatie
over molens vinden op de pagina Veel gestelde vragen. In de pagina Molennieuws worden actuele berichten over molens en molenbehoud opgenomen. Uiteraard ontbreekt een
pagina met informatie over het werk van De Hollandsche Molen niet; men kan zich ook
opgeven als lid van de vereniging. Verder bestaat er de mogelijkheid diverse molenartikelen te bestellen. Een pagina met Molenlinks besluit www molens.nl De site wordt
regelmatig vernieuwd.

Molenherstel of monument enzorg

?

Herstel van molens is aan de orde van de dag. Weliswaar worden regelmatig klaagznngen vernomen over de (on)mogelijkheid om restauraties uit te voeren, maar per saldo
wordt op het gebied van molens in ons land veel gedaan. Niet alleen omdat we veel
molens hebben, maar ook relatief geheurt hicr veel. In geen ander land mag het
molenbehoud zich van zodanig brede steun verzekerd weten als in Nederland. Degenen
die met enige regelmaat een blik over de landsgrens werpen zullen dit snel beamen. Nu
is er niets tegen herstel en nog minder legct ottderhoud. Sterker nog: willen we onze
molens ook op de lange termijn in stand houdcn dan is verantwoord onderhoud en
soms ook herstel een wezensnoodzaak. Maar dan komt het: wat is herstel? Verstaan we
daar allemaal hetzelfde onder? En hoe wordt hcl cittdproduct, een herstelde molen,
beïnvloed d.oor de wijze waarop het herstel hecJt plaalsgcvonden? Uit hetgeen het afgelapen halfiaar is gepubliceerd een selectie.

Fraai ogend, maar waar is de oude sfeer
In het Winterswijkse stond de belangstelling v«xrr rnolcns.jarcnlang op een laag pitje.
Waarachtig toch niet een regio zonder molens, nraar akrnr hcstond de indruk dat de waardering van dit erfgoed vooral buiten de regio bestorrrl crr nict in het gebied zelf. Gelukkig
is daar al weer een aantaljaren geleden verandcring in gckonrcn. Ecn groep enthousiaste
lieden is druk doende regionaal support te vcrwcrvcn vrxrr hct rnolenbehoud en niet zon-

der succes. In de loop der jaren wortll tlc cn(: tril tlc andcre molen opgeknapt.
Ogenschijnlijk worden daarbij mooic rcsultatcrr gchockt: l'raai ogende molens, veelal
maalvaardig opgeleverd, en meestal voorzicrr viul ccr'r pl«rcgjc cnthousiaste vrijwilligers.
Wat wil je nog meer? Maar kijken wc nu ccns achtcr dc schermen. Als voorbeeld neem
ik de Venemansmolen, waarover in dc Molcnaar rlivcrsc rnalen uitgebreid is bericht.
De Venemansmolen was in de Zaanstrcck zaragtn«rlcn cn wcrd in 1898 voor sloop ver-

kocht. Het achtkant werd niet al'gctlankt

e

n kon cen nieuw leven beginnen in

Winterswijk, waar na jaren van aÍVczighcid ccn windnrolen nog rendabel bleek te zijn.
De verdere geschiedenis kennen wc: stilstand, ccn nicuw begin, dan toch weer stilstand
en vervolgens een geleidelijk aliakelingsproces, waarbij de romp van de molen uiteindelijk meer dan 50 jaar zonder wickcn blijli staan voorttat herstel volgt. Als het dan zover is
blijkt de toestand van het achtkant nict bcst mccr tc zijn. Geen wonder na een leven van
vier eeuwen! Ingrijpend herstel is dus noodzakelijk. Als we nu echter de Venemansmolen
binnenstappen is van het oude achtkant weinig meer herkenbaar. Niet alleen is het grootste deel van het bintwerk vernieuwtJ, maar bovendien blijkt men bij de herstelwerkzaamheden verregaande wijzigingen te hebben doorgevoerd. Constructieve elementen waaraan
de vroegere zaagmolen herkenbaar was blijken te zijn verdwenen. Maar ook als we de
huidige Venemansmolen vergelijken met foto's uit het verleden zijn tal van verschillen
zichtbaar. Johan Bakker geeft een korte opsomming: stellinghek, kleurstelling wieken,
taille, baard, en er is vast nog meer. Ook in de molen zijn de veranderingen legio. De
oude sfeer ('het werkpaard' in de woorden van Bakker) is verdwenen en tal van kleine, op
zich onbeduidende zaken zijn niet meer terug te vinden.
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Molenreconstructie
Een ander voorbeeld, uit de Gildebrief van l5 september 1997.Ten zuiden van
Amsterdam werd de Gemeenschapspolder tot 1927 bemalen door De Gaaspermolen
samen met nog een andere molen. In dat jaar werd naast de molen een poldergemaal
gebouwd. De molen werd gedeeltelijk ontmanteld, de ingekorte romp diende tot woning
van de vroegere molenaar en zijn nageslacht. Een halve eeuw later doet de invloed van
de immer oprukkende stad zich ook hier gelden: poldergebieden worden opgeofferd voor
nieuwe functies, bos en recreatie in dit geval. Het inmiddels al oude gemaal kan niet voldoen aan de daarvoor noodzakelijke, diepere drooglegging. Een nieuwe bemalingseenheid is noodzakelijk. Tot zover alles prima, als we tenminste bereid zijn de consequenties
van de voortschrijdende verstedelijking te aanvaarden. Maar wat nu is de inhoud van het
plan? We lezen dat inmiddels van alle kanten gewerkt wordt aan reconstructie van de
molen. De nieuwe bemalinginstallatie moet daarin een plaats krijgen, deze moet in principe ook door de molen kunnen worden aangedreven. Het oude gemaal, gelegen direct
naast de molen, wordt gesloopt want anders kan de molen niet meer werken, Want dat is

de bedoeling van het geheel. De molen (niet het gemaal!) komt zelfs op de
Monumentenlijst. Gemeente, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, deskundige derden,
iedereen werkt mee. Grote bedragen worden toegezegd. Terzijde wordt vermeld dat de
windvang bij de aldus gereconstrueerde molen belabberd is, geen wonder met nieuw bos
in de omgeving en meer dan een halve eeuw geen noodzaak tot vrije windvang.
Begrijpelijk dan ook dat de Stadsdeelraad een verzoek van De Hollandsche Molen om
een molenbeschermingszone rond de molen in te stellen van de hand wees.

Droom van een molenlandschap
Nog een voorbeeld, het laatste. Zeer betreurenswaardig is de brand, enkele maanden geleden, in de Vlietmolen, van de polder Lakerveld bij Lexmond. De molen was nog compleet
in de zin dat hij min of meer continue in bedrijf is gebleven, zij het de laatste jaren als
'hobbygemaal'. Maar de oude molenaar bleef nog tot 1990, tot op z'n 87e, in de molen
wonen. Er zijn maar weinig molens meer waar we dat van kunnen zegger. Zulke molens
hebben een sfeer die nauwelijks in woorden is uit te drukken. Vlak bij de molen staat nog
de ondertoren van de vroegere Plukkopmolen, een wip die in 1926 buiten gebruik kwam
en gedeeltelijk werd ontmanteld. Ook stond er in de directe omgeving, tot voor kort nog
het gebouw van het gemaal dat in 1904 de taak van de molens goeddeels overnam. Maar
ook dit opvoerwerktuig verloor zijn functie: diepere ontwatering maakte in 1986 een
nieuw gemaal noodzakelijk. Het oude gemaal, oorspronkelijk stoom, maar inmiddels ook
al lang gemoderniseerd, is in 1996 gesloopt. De verwachting is, en terecht, dat de gehavende Vlietmolen weer zal worden hersteld. Tot zover triest, maar gebeurd. Maar wat
lezen we in het verslag van dit alles? Hoe mooi zou het zijn als tegelijk met herstel van de
Vlietmolen ook de Plukkopmolen weer zou kunnen worden hersteld! Er zorr zo een fraai
molenduo ontstaan, in een droom van een molenlandschap. Tot zover enkele voorbeelden
die het afgelopen jaar aan mijn lezend oog voorbijtrokken. Allemaal gebeurtenissen waarbij mensen en organisaties betrokken zijn die met veel enthousiasme en inzet en soms met
aanmerkelijke financiële inspanning, doende zijn voor'de goede zaak'. Mooi dat dat kan in
ons land. Ook daarin zijn we misschien wel bijzonder Écht molenbehoud, zou je zeggen.
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Wat is monumentenzorg?
Nu het tweede deel van de titel van dit artikel: monumentenzorg. wat is monumentenzorg? Daar kunnen we lang over discussiëren, maar over de hoofdlijn zijn we het snel
eens: het gaat om zorg voor cultureel erfgoed, voor hetgeen dus als gevolg van menselijk
handelen in het verleden is ontstaan, dat z'rr oorspronkelijke functie (goeddeels) heeft
verloren en dat we willen behouden ol'tlocurncntcrcn, om zo de geschiedenis van onze
leefomgeving, als spiegel van onszclÍ'v(x)r nu cn dc tock«rmst en om die toekomst leefbaar te houden. Het begrip geschiedcnis hccÍi hi.j sornrnigcn een wat suffig imago, maar
geschiedenis is net zo dynamisch als de rnaatsch:rppi.j zclÍ': zo«Ira wij mensen weer wat
nieuws bedenken, en dat is nogal eens het gcval, is al hctgccn daarvoor kwam geschiedenis. Geschiedenis en cultuurhistorie zijn daarrncc gcc:n statischc begrippen, er is ook geen
sprake van één specifieke periode in het vcrlcdcrr rlic rrróér waar<Ie heeft dan andere. Dat
dit beeld niet alleen bij mij leeft, maar dat het hinncn rlc intcrcsscsÍèer rond cultuurhistorie breed leeft, blijkt wel uit hoe het denken ovcr nlonunrclrtcn is vcranderd sinds Victor
de Stuers. In zijn tijd, aan het einde van de I 9c ceuw, wcrtl allcen ccn kasteel, paleis of
kerk nog als monument beschouwd. Inmiddels dcnkcn we rllar -tcrccht- heel wat ruimer
over. ook zijn nog na de oorlog tal van monumentcn 'hcrstcl(l' «rJr ccn wijze, waar we nu
kanttekeningen bij plaatsen: kastelen, ontdaan van lrun l 9c ccuwsc aanbouwsels, weer
'middeleeuws'en onherkenbaar veranderd, kerkcn dil«r. 'l'cgcnw«rortlig zouden we dat
vaak niet meer zo doen. Niet voor niets is er tegcnwoor<lig vccl inleresse voorjonge
monumenten. In ons interesseveld zijn windmotorcn ccrr goctl v«rorbeeld van zo'n ontwikkeling: enkele decennia geleden nog verguisd cn gczicn als bcdreiging van ,de'
molens, nu inmiddels zélf monument. Geschiedenis cn rlc intcrcssc tharvoor kennen dus
geen begin of eind.
Molens voÍnen daarop geen uitzondering. Niemand (alh«rcwcl: wcsthr«rck?) zal er tegenwoordig nog voor pleiten bij een restauratie de dckkcrwicken tc vervangen door
oudhollandse, alhoewel dat in het verleden veelvuldig is gchcurtl. waarom? op de eerste
plaats zijn dekkerwieken tegenwoordig veel zeldzamer dan Oudh«rllandse, maar bovendien, en naar mijn gevoel belangrijker nog, ook de dekkcrwick is cen stap in een ontwikkelingsproces dat begint bij de wrijfsteen, ofhet spuicn van warer bij eb, en dat (vooralsnog) eindigt bij de computergestuurde walsenmaal«leri.i oÍ'hct dito poldergemaal. In de
monumentenzorg zijn molens dus geen doel op zich: zc vcrtegen.woordigen, in al hun
veelzijdige veelvoud, stadia in een ontwikkelingsrecks. Ik tlcnk dat iedereen het daar wel
over eens zalzijn.

Wat is mooi?
Een ander begrip wat we, handelend rond monumenten, vaak hanteren is 'mooi' of wat
deftiger, 'schoonheid'. Een monument of een bescherm«r dorpsgezicht is 'mooi' en moet
daarom behouden blijven. vaak ben ik het daar voor mijn gevoel mee eens. Maar wat is
nu eigenlijk mooi? Is het ene monument mooier dan het andere? Is, om een voorbeeld te
noemen, een beschermd stadsgezicht als dat van lJlst mooier dan een dergelijk plaatsje in
het Limburgse heuvelland, een tuindorp in Hengelo of een oud vissersdorpje in portugal?
onvergelijkbare grootheden zrtltlJ zeggen Ik ben het daar mee eens. Maar projecteren
we dat nu eens op molens. zijn de l8e eeuwse schiedamse brouwersmolens mooier dan
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de standerdmolen in Usselo, een begrn20e eeuwse met dakleer gedekte beltmolen uit het
zuidoosten van Brabant of om het nog wat ruimer te trekken, de oude, in blokhutbouw
geconstrueerde dorpswatermolen met drie horizontale raderen in Isàre, een dorpje in
Wallis, Zwitserland? Op een dergelijke vraag kan je geen eenvoudig, beter nog eenvoudig géén antwoord geven. Het begrip schoonheid is voor een deel gekoppeld aan aspecten als harmonie en verhouding, maar daarnaast heel sterk verbonden aan wat we zélf uit
onze omgeving of onzejeugd gewend ztjn. En waarom vinden we dat mooi? Vaak juist
omdat het anders is dan elders.

Molenbehoud

Terug naar het molenbehoud. Het 'molengebeuren' heeft zrch in ons land een aparte
plaats verworven in de monumentenwereld. Molens onderscheiden zich van andere
monumenten door hun functie een combinatie van gebouw en werktuig Dat had lang tot
gevolg dat de 'echte' monumentenzorgers niet goed wisten wat ze met molens aan moesten. Molens zijn slecht te vergelijken met de fiere kastelen of grootse kerkgebouwen,
waarop de monumentenzorgers van het eerste uur zich vooral richtten. Ook nu nog is
voor veel restauratie-architecten een molen een object waar zeniet veel ruad mee weten,
al was het alleen maar omdat ze met de techniek en de in molens toegepaste constructies
vaak onbekend zijn. Aan de andere kant is er ook een vrij duidelijke kloof tussen molenbehoud en industriële archeologie. In de techniekgeschiedenis in ons land is de molen
gevoel§matig een object van 'daarvoor': met z'n houten mechanisme en 'primitieve' constructie lijkt er weinig overeenkomst te bestaan met de sfeer van grettlzer en stoommachine. Maar ook de geschiedenis van het molenbehoud is anders gelopen dan die van
andere monumenten. Molenbehoud begon in ons land in een periode dat de molens nog
daadwerkelijk in bedrijf waren. Niet voor niets richtten de inspanningen van De
Hollandsche Molen zich in de dertiger jaren vooral op polderbesturen en korenmoleneigenaren om de verbeteringen die op het gebied van wieken e.d. waren ontwikkeld toe te
passen, om zodoende de molens door ze rn bedrijf te houden te behouden. Pas later, in de
naoorlogse jaren toen de teruggang onontkoombaar bleek, werden molens sec en als element in het landschap als behoudenswaard beschouwd. Maar er is in ons land toch nog
min of meer sprake van een continuiim door de opkomst van de vrijwillige molenaars op
een moment dat er nog steeds een aantal ambachtslieden van de oude stempel hun wieken tegen de geest van de tijd in lieten wentelen is tot op de dag van vandaag de praktische, op werken, malen, het gebruiken van het werktuig gerichte benadering in het
molenbehoud sterk vertegenwoordigd. Als oud-vrijwillig molenaar op een standerdmolenzal ik de laatste zijn om de waarde daarvan te ontkennen. Want een stilstaande molen
is veelal een doods ding.

Gerestaureerde molen een monument van cultuurgeschiedenis?
Maar het heeft ook een nadeel en we moetenzo eerlijk zrjn dat te erkennen. De sterk
praktisch gerichte aanpak maakt dat het zicht op de wereld om ons heen soms wat
belemmerd raakt. Want vanuit de passie de molen weer als werktuig te willen gaan
gebruiken, worden soms beslissingen genomen die niet altijd overeenstemmen met de
heden ten dage primaire functie van de molen: die van monument. Iedereen kent wel

voorbeelden van molens die in ruïneuze toestand verkeerden en waarbij tijdens de restauratie bleek dat vrijwel het hele achtkant of de hele kast moest worden vervangen wilde je
weer een constructie krijgen stevig genoeg om mee te malen. Maar als zo'n molen dan
klaar is, fris in de verf, nieuw in het riet, met strakke vloeren de harmonie speelt, het hele
dorp verenigd, de burgemeester knipt het lint do«rr: wat hebben we dan eigenlijk? Is dat
nog een monument? Een monument is hct zcker, maar meer één van daadkracht en
gemeenschapszin (vaak heeft het hele dorp craan nrecbetaald!) dan een monument van
cultuurgeschiedenis. Want de historie is uit dc rnolcn verdwenen. De ogenschijnlijk willekeurig gekeepte balken die een gcschicdcnis van hcrgebruik van oudere molens verraden en misschien nog wel verwijzen naar dc standcrdnrolen die hier ooit heeft gestaan,
zijn er niet meer. De inscripties van generatics n.rolcnaars cvenmin. Het elektrische luiwerk en de onderaandrijving vanafde diesel dir: rnaaktc dat de molenaar tot in de zestiger
jaren in staat was z'n bedrijf overeind tc houdcn, zc z.i.jn door de oudijzerboer 'gratis'
opgeruimd. De diesel zelf was al eerder verdwcncn. ln tlc plaats daarvan is een nieuwe
regulateur aangebracht, want het is de bedoeling dat tlc nrolcn weer gaat malen. De oude
molenaar had het altijd zonder gedaan. De uitgcstuktc vloeren met tapse planken zó uit
de boom gezaagd, en met de sporen van een andcrc indcling van de steenvloer uit de
periode dat er nog bakkersgemaal was, zijn vervangcn door een strakke vloer van
geploegde delen. veel makkelijker schoon te houden, zeker, maar is dat de essentie van
de functie die de molen nu nog heeft? (Ik heb het hier nadrukkelijk niet over het handjevol molens dat door een enorm enthousiasme en grotc inzct van degenen die er de kost
mee moeten verdienen dagelijks in bedrijf gehouden wordt!) Is hct dat allemaal waard als
we dat afwegen tegen het behoud van een stuk cultuurgeschiedenis? Is het ook echt
nodrg? Zljn de twee met wat goede wil niet vaak verregaand te verenigen?

Waarom willen we iets terug hebben?
Hetzelfde geldt voor de omgeving van molens. De gebouwen van inmiddels al lang weer
afgedankte stoomgemalen zijn net zo goed een stuk bemalinggeschiedenis als de even
verderop gelegen nog intacte wip en de molenromp die, aÍgeknot, nog steeds als woning
dient voor de nazaten van de laatste molenaar. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit
meer iets mag veranderen en dat het terugbrengen van een historische situatie in alle
omstandigheden verwerpelijk is. Het weer opnieuw aanbrengen van een wiekenkruis aan
een molen die altijd als windbedrijf heeft gefunctioneerd en in dè vijftiger jaren werd
ontmanteld, behoort tot zulk soort gevallen. Misschien ook nog net het herstellen van een
molen waar nog maar weinig voorbeelden van zijn zoals de achtkante spinnekop Doris
Mooltsje. In veel gevallen echter moeten we ons, als 'molenmensen' steeds goed afvragen waÍuom we iets terug willen hebben? waarom venemansmolen weer terug hersteld?
Gaat het om de molen sec, gaat het om het dorpsbeeld? Of gaat het om het geheel aan
sociale, economische en technische geschiedenis, waar de molen een belangrijk en aansprekend deel van uit maakt maar dat veel breder is dan de molen zélf? En, als we het
dan over de molen hebben, waren er dan écht redenen om het nieuwe achtkant anders te
maken dan het oude? En hadden we niet meer oude delen kunnen behouden door met
kunsthars slechte delen te vervangen? Waarom zijn stellinghek, dakbedekking, kap en
kleurstelling gewijzigd? Het is gebeurd, akkoord, maar eigenlijk was er geen reden voor.
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Er is een fraaie molen voor teruggekomen en voor de doorsnee bezoeker maakt het vast
niet veel uit. En de voorzitter van het plaatselijk molencomité, gekozen omdat hij als
directeur van de Rabobank voor de benodigde sponsoring kon zorgen, die kunnen we het
ook niet verwijten. Misschien vindt hij het zó zelfs wel mooier dan voorheen. Maar wij,
degenen van wie verwacht mag worden dat we over dit soort zaken hebben nagedacht,
hadden beter moeten weten. We blijven achter met een mooie, maar ontzielde molen.

Bijgebouwen
Hetzelfde speelt bij de twee voorbeelden op het gebied van polderbemaling. Is het nu
eigenlijk wel zo'n goede keus om de Gaaspermolen te reconstrueren in de wetenschap dat
daarvoor een historisch gemaal moest verdwijnen, dat we nooit precies zullen weten hoe
de oude molen eruit heeft gezien en dat een reconstructie daardoor altijd gewaagd is,
zelfs al worden de beste mensen daarbij betrokken, en als tevoren vaststaat dat draaien,
laat staan malen vrijwel niet mogelijk zal zljn? Liever had ik gezien dat het afgeknotte
achtkant in die vorm hersteld was en dat het oude gemaal was gerestaureerd. Jammer
ook, dat het oude stoomgemaal bij de Vlietmolen is afgebroken, en mooi, dat de ondertoren van de Plukkopmolen nog in dié vorm behouden is gebleven. Hoeveel afgeknotte
wipmolens hebben we nog in ons land? Vast minder dan complete!

S,;:l.l

Er zijn niet veel voorbeelden meer in

. Moet het spinnekoprestant bij Nijhuizen

in

zijn huidige staat geconserveerd worden
omdat er nu eenmaal meer gerestaureerde
spinnekoppen zijn dan resterende onderto-

ons land van molens die de afgelopen
decennia niet door restauraties ingrijpend van karakter zijn veranderd. De
bedoelingen waren haast zonder uitzondering prim a, maar het resultaat is
achteraf soms toch niet wat we ervan
hadden verwacht. Als we van een grote
korenmolen de bijgebouwen, die eerder een veevoerfabriekje huisvestten,
slopen en die vervangen door een ztelloos perkje met een bankje en afrikaantjes, dan is het, als we de molen zien
als de uiting van een nijverheid ter
plaatse, niet moeilijk om te kiezen ! In
de praktijk wordt echter al te vaak de
verkeerde keuze gemaakt.

Laten we zorgvuldig zrjn met hetgeen

we nog hebben en vooral steeds nadenken
voordat we beginnen. Iets ouds dat
rens?
vervangen is komt nooit meer terug !
En als herstel niet mogelijk is en vervanging onvermijdelijk, laten we het oude dan zorgvuldig vastleggen of kopiëren voordat het nieuwe komt. En wie zrjn wij dat we een
molen nu anders willen herstellen dan dat hij in opdracht van de eigenaar ooit is
gebouwd? Dat hij voor dakleer koos in plaats van riet was een keus, horend bij het eco-

' In Makkinga

werd teruggerestaureerd naar de situatie zoals die te zien is op bladzijde
67 van het Fries Molenboek. De indrukwekkende aanbouw rechts op de foto, die van
een latere periode dateert, werd gesloopt.

nomisch functioneren van de tijd waar dié molen een exponent van is.
Het is niet alleen de lezer van dit blad, waartoe ik me richt. We doen er goed aan ook
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anderen steeds op het hart te drukken éérst de echt monumentale waarde, de waarde die
voortvloeit uit de cultuurgeschiedenis van het object, en dan pas de praktische aspecten
aandacht te geven. Laten we, aan de andere kant, niet dogmatisch zijn en in verschillende
situaties altijd dezelfde oplossingsrichting willen kiezen. Jeder Konsequenz fiihrt zum
Teufel!
Gelukkig is vrij breed een kentering merkbaar. Willem Roose duidde er nog op in z'n

. In Surhuisterveen

werd bij de restauratie van "De Feanster" de aanbouw ook meegenomen. Hier werd gekozen voor het behoud van de doorgemaakte ontwikkeling van
het windmolenbedrijf.

laatste column in de Molenaar: ook bij hem zijn de inzichten op dit gebied de laatste
jaren veranderd. Maar zoals zo vaak: het is haast te laat, veel waardevols is verdwenen!
Molenbehoud of monumentenzorg: het gaat prima samen. Sterker nog, het is eigenlijk
hetzelfde maar alleen als wij, molenmensen, bereid en in staat zijn breder te denken dan
molens in engere zin en ook anderen, die nieuw betrokken raken bij het molenbehoud
steeds die spiegel voor te houden!

Bovenstaand artikel is geschreven op persoonlijke titel, maar de auteur weet zich
gesteund door talrijke anderen. Toch zijn er wellicht ook lezers die een andere mening
hebben. Ik hoop dat dit artikel het begin zal zijn van een vlammende discussie!
Yolt IJzerman.
Adres: Wjitteringswei I16, 8495 JT Aldeboarn.
N.B.
De
de

bij dit artikel geplaatste foto's zijn een vrije keuze van de redactie geweest. Ook
daarbij behorende onderschriften zijn van onze hand.
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Ingezonden
Een verdwijnende molen te Buitenpost?
Af en toe kom ik leuke knipsels tegen, zo ook de vorige week. (L.C. l9-3-1998, getiteld
"Vrees voor verdwijnen van molen Buitenpost" red.) Bi.j het lezen hiervan moest ik
even denken aan publicaties van enigejaren geleden waarin stond dat "de molen regelmatig draait bij voldoende wind. " Direct naar dc nrolcn gcgaan en ja hoor, alle borden
eruit en geen zeil te bekennen.
In het overigens degelijke metselwerk zit een schcur, wellicht veroorzaakt door verzakken van de molen als gevolg van langdurige stilstand irr ccn en dezelfde windrichting.
Deze situatie is al zeker 13 jaar zo. "De M0nts" is gchccl nraalvaardig, doch draait ongeveer één keer perjaar, op de molendag. Dit staat in hel molenaarscontract. Een belachelijke bepaling. Het zou minimaal één keer per rnaand llloeten zijn. Die ene keer per jaar
moet een hele belevenis wezen! Gevolg is wel, dat dc hioto«rp in dergelijke situaties
slecht te verdedigen valt. Een soortgelijk geval speelt rontl de "Vijfhuistermolen" bij
Hallum. Deze molen staat vol met allemaal 'molenvreernde zaken', die daar volgens
menig molenaarscontract niet thuishoren. Een dergclijkc rnanier van beheren komt het
molenbestand beslist niet ten goede. Molens zijn werktuigen die als zodanig gebruikt
dienen te worden. Anders verdwijnen ze makkelijk ongemerkt uit het landschap.
Voorbeelden genoeg! "De M0nts' is bij mijn weten maalvaardig. Dus snap ik totaal niet
waarom het zo moet. Nee, het ding zou eens slijten, nietwaar. Het is een aanfluiting! Ik
ben benieuwd naar de reactie van de gemeente. In 1985 heb ik mij met een kluitje in het
riet laten sturen, doch ben voornemens ní door te zetten. De situatie is al zeker twintig
jaar hopeloos.
F. Ralten - Buitenpost

LIit ons prentenkabinet
De onbekende boerenmuonts uit ons vorige nummer heeft een reactie opgeleverd. De
heer Willem Hengst uit It Heidenskip sprak het vermoeden uit dat deze molen ooit bij
Nijland heeft gestaan. Hij zoekt de molen zuidelijk van de weg tussen IJsbrechtum en
Nijland. Absoluut zeker hiervan is hij niet, maar wellichtzet dit anderen aan het denken
en komen we er alsnog achter.
De heer Hengst wist nog een oud molenplaatje thuis te brengen en wel de onbekende
spinnekop die we opnamen in nummer 48. Hij trof dezelfde foto aan in een oud boekje
getiteld "Gids voor Grouw en omstreken". De foto is afgedrukt bij een historisch artikel
van D. Buurma gedateerd april l9l 8. Voorzichtig trekt hij dan ook de conclusie dat deze
spinnekop in de omgeving van dit waterdorp gezocht moet worden. Welke molen het
precies is weten we echter nog niet. Bij het doornemen van oude Utskoaten kwam molenaar-molenmaker Durk Posthumus uit Huins een tweetal onbekende molens tegen die hij
kon thuisbrengen. Het betreft de molens in nummer 45.
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De bovenste foto stelt de molen van de Jornahuistermeerpolder voor, ook wel de Lytse
Mar onder Wergea genoemd. Posthumus weet dat het bouwjaar dateert van rond 1840.
De molen had een vlucht van ca. 17 meter. Na oprichting van het waterschap kwam er
een elektrisch gemaaltje. De molen is afgebroken in 1924.
De onderste foto is gemaakt van twee spinnekoppen op het eiland De Bird te Grou. Links
zien we de spinnekop bij de boerderij van Ekema aan de noordzijde van de Nauwe Bird
en aan het Pikmeer. Deze is omstreeks 1947 afgebroken. De rechter spinnekop stond bij
de boerderij van Sijtema aan de zuidzijde van de Nauwe Bird. Ook deze molen is verdwenen.

We zeggen de heren Posthumus en Hengst hartelijk dank voor hun reacties en we vragen
een ieders meedenken weer bij de onbekende foto achter op deze Utskoat.
Een nieuw onbekend molenplaatje is weer achterop afgedrukt. Deze tekening van een
standerdmolen is al geruime tijd in ons bezit, maar we hebben hem nog niet thuis kunnen
brengen. Graag uw reacties aan de redactie. GDW
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Jubileumnummer De Molenaar
Vakblad De Molenaar bestaat een eeuw en ter gelegenheid daarvan verscheen een fraai
verzorgd jubileumnummer waarin uiteraard ook werd teruggeblikt op de rijke historie
van de graanverwerkende en diervoederindustrie. Zoals bij de lezers van De Utskoat
bekend mag worden verondersteld, heeft het blad haar molenkatern in 1998 vaarwel
gezegd en konden de lezers voortaan terecht bij De Molenwereld waarover we in voorgaande nummers uitgebreid berichtten. Voor de oud-abonnees van De Molenaar kunnen
we nu melden dat het jubileumnummer gratis kan worden aangevraagd zolang de voorraad strekt. De Molenaar is een uitgave van uitgeverij Eisma te Leeuwarden.

Aanvullingen nummer 89
De foto op bladztjde 3, ingezonden door vrijwillig molenaar Harm Zuidstra, brengt vrij-

williger Tjibbe Snieder uit Joure in beeld.
De foto's op de bladzijden 2l en22,behorend bij het artikel over de havenkraan staan
goed, maar de teksten moeten verwisseld worden.

De oproep m.b.t. de draaiuren en omwentelingen op blz. 16 heeft een gunstig onthaal
gekegen op de voorjaarsvergadering van het Gild Fryske Mounders.
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